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ZMENA: termín pre podanie prihlášky bol predĺžený do 1. marca 2020. 
 
 

 

Pravidlá 13. ročníka grantového programu Talenty Novej Európy  
pre oblasť podpory VEDA 

 
 

Všeobecné informácie o programe 
 
Talenty Novej Európy je grantový program (ďalej tiež ako „program“), ktorý realizujú spoločne Stredoeurópska 
nadácia, Sasinkova 12, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO 31 782 876, zapísaná v Registri nadácií vedenom 
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: 203/Na-96/129, a spoločnosť SLOVNAFT, a. s., Vlčie 
hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sa, vložka č.: 426/B (ďalej tiež ako „vyhlasovatelia programu“). Jeho cieľom je pomôcť výnimočne nadaným deťom 
a mladým ľuďom, aby mohli ďalej rozvíjať svoj talent.  
Podpora je rozdelená do troch oblastí: veda, umenie a šport. Celková suma určená na podporu mladých talentov 
spolu pre všetky tri oblasti je 66 tisíc eur. 
Uchádzači/uchádzačky, ktorí/ktoré splnia podmienky a budú vybraní/vybrané odbornou porotou, dostanú ponuku 
získať finančný príspevok (grant), ktorý môžu použiť na úhradu nákladov spojených s rozvojom svojho talentu. 
 

Komu je program určený – kto môže získať grant? 
 
V rámci aktuálneho ročníka sa o grant v oblasti VEDA môžu uchádzať: 

- deti/mladí ľudia  vo veku od 12 – 25 rokov navštevujúci ZŠ, SŠ alebo VŠ, ktorí majú za sebou úspechy 
v domácich alebo zahraničných súťažiach, a to konkrétne umiestnenie na 1. až 3. mieste v celoslovenskej 
súťaži alebo na 1. až 10. mieste v medzinárodnej súťaži, pričom medzinárodnou súťažou sa rozumie súťaž 
s účastníkmi z minimálne troch rôznych krajín, 

- mladí ľudia, ktorí sú prijatí na štúdium na VŠ od akademického roku 2019/2020 

- aj úspešní finalisti a finalistky predošlých ročníkov, ak spĺňajú všetky podmienky programu, 
- o grant je možné požiadať len pre individuálnu osobu (mladý talent v oblasti vedy), 
- neplnoleté dieťa musí do projektu prihlásiť jeho/jej zákonný zástupca (rodič, opatrovník) 
- v prípade, že nadaný mladý človek už dovŕšil vek 18 rokov, môže sa do projektu prihlásiť aj sám/sama. 

 
 

Kde nájdem prihlášku? 
 
Prihlásiť sa je možné len cez online prihlášku, ktorú nájdete na webovej stránke programu www.tne.sk, pod záložkou 
Prihláška. 
 
 

Kedy sa treba prihlásiť? 
 
Prihlásiť sa do programu je možné od 27. januára 2020 do 24. februára 2020. Online prihlášku je potrebné vyplniť 
a odoslať najneskôr do 24:00 h posledného dňa prijímania prihlášok. 
 

Na aký účel a na aké  náklady môže byť grant použitý?  
 

- Grant môže byť použitý na úhradu výdavkov súvisiacich s  účasťou na súťažiach, konferenciách, sympóziách 
alebo stážach, na obstaranie vybavenia, pomôcok, prístrojov, materiálu a odbornej literatúry potrebnej k rozvoju 
talentu. 

- V súvislosti s účasťou na rôznych podujatiach (konferencie, stáže a pod.) je príspevok možné žiadať na účastnícke 
poplatky, cestovné alebo ubytovacie náklady. Grant nie je poskytovaný na stravu ani výživové doplnky.  

- Grant  je možné využiť len na úhradu nákladov, ktoré vzniknú v období od 1. apríla do 31. októbra 2020.   
 

http://www.tne.sk/
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Čo má prihláška obsahovať?  
 
 

1. Všetky polia prihlášky musia  byť vyplnené. Predovšetkým ide o nasledovné údaje: 
- identifikačné údaje osoby, ktorá je oprávnená prihlášku poslať (zákonný zástupca nadaného dieťaťa alebo 

nadaný mladý človek, ak už dovŕšil vek 18 rokov), 
- identifikačné údaje nadaného dieťaťa, ktoré do programu prihlasujete, 
- čestné prehlásenie osoby, ktorá prihlášku posiela (text prehlásenia je súčasťou online prihlášky), 
- doterajšie najväčšie úspechy mladého talentu (celoslovenské a/alebo medzinárodné), 
- účel, na ktorý mladý talent potrebuje grant z programu „Talenty Novej Európy“, napr.: 

o názov, termín, miesto konania a program národnej alebo medzinárodnej súťaže, kurzu, workshopu alebo 
vedeckého sympózia, ktorého by sa mladý talent chcel zúčastniť;  

o školné, lektorské alebo poplatky za štúdium na odbornej škole, ktoré by sa mali zo získaných prostriedkov 
financovať; 

o potrebné vybavenie (napr. prístroj, materiál, odborná literatúra...), ktoré by sa mali zo získaných prostriedkov 
zabezpečiť. 

- výška grantu, ktorú dieťa/mladý človek žiada pre rozvoj svojho talentu,  
- opis rodinného zázemia žiadateľa/žiadateľky o grant, 
- prínos predchádzajúceho grantu, v prípade ak žiadate o opakovanú podporu. 
 
 
2. Nasledovné povinné prílohy do online prihlášky 
- potvrdenie o návšteve školy; v prípade že je uchádzač prijatý do 1. ročníka VŠ od akademického roka 2019/2020, 

no ešte študentom nie je, treba priložiť potvrdenie o prijatí  na štúdium, 
- krátky motivačný list dieťaťa/mladého človeka s opisom, prečo by mal grant v programe „Talenty Novej 

Európy“ získať práve tento mladý talent (motivačný list musí napísať dieťa, nie rodič/zákonný zástupca), 
- stručné odporúčanie vyučujúcich/vedúcich dieťaťa/mladého človeka vysvetľujúce, prečo by práve tento 

nádejný talent mal získať grant, 
- max. 5 najcennejších a najhodnotnejších diplomov alebo certifikátov preukazujúcich doterajšie dosiahnuté 

výsledky a úspechy mladého talentu, 
- internetový odkaz (napr. na YouTube, Google Drive...) s videom alebo .ppt prezentáciou riešenia konkrétnej 

vedeckej úlohy/projektu, 
- Internetový odkaz musí byť verejne prístupný a jeho trvanie časovo neobmedzené a to buď bez 

zaheslovania, alebo šifrovaný pomocou 7zip/zip (v kontajneri *.zip)  pri použití AES-256 s heslom „TNE2020“. 
 

 
 

 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA K PRIHLÁŠKE 

 
1. Ak prihláška nebude úplná (budú v nej chýbať povinné údaje a prílohy), a/alebo nespĺňa podmienky na osobu 

uchádzača uvedené vyššie v tomto dokumente bude automaticky vylúčená.  
2. Vyhlasovatelia programu nebudú uchádzačov a uchádzačky informovať o dôvodoch zamietnutia prihlášky, a to ani 

na ich osobnú žiadosť. 
3. Uchádzač/uchádzačka si môže v rámci jednej prihlášky zvoliť maximálne dve vedné kategórie. 
4. O správnom vyplnení a odoslaní online prihlášky bude uchádzač/uchádzačka oboznámený/á automaticky 

generovaným potvrdzujúcim e-mailom, na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v prihláške. 
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Posudzovanie žiadostí a výber víťazov 
 
Do hodnotiaceho procesu budú zaregistrované všetky prihlášky, ktoré online systém príjme najneskôr 24. februára 2020 
do 24:00 h. 
 
Podmienkou zaradenia prihlášky do hodnotenia je splnenie formálnych náležitostí prihlášky, vrátane stanovených podmienok 
vzťahujúcich sa na osobu uchádzača. Prihlášky, ktoré nespĺňajú uvedené základné podmienky alebo nie sú riadne vyplnené, 
budú z ďalšieho procesu hodnotenia automaticky vyradené.  
 
1. hodnotiace kolo 
Prihlášky, ktoré budú spĺňať všetky potrebné náležitosti, budú zhodnotené v spolupráci s  jedným alebo viacerými 
renomovanými odborníkmi alebo odborníčkami v oblasti vedy. Hodnotenie bude zohľadňovať dosiahnuté výsledky 
žiadajúcich, účel, na ktorý sa grant z programu žiada, preukázateľnosť rastu talentu, ako i opodstatnenosť grantu.  
 
2. hodnotiace kolo (finále) 
Na základe hodnotenia v prvom kole postupuje užší okruh mladých talentov do druhého (finálového) kola. V rámci druhého 
kola budú nadané deti a mladí ľudia hodnotené/hodnotení na základe prezentovania svojho talentu naživo pred porotou. 
Z týchto prezentujúcich následne odborná porota vyberie „Talenty Novej Európy“, ktoré získajú grant od Stredoeurópskej 
nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a. s. 
 
Vo fáze hodnotenia v 1. kole sa nebude prihliadať na žiadne výsledky a úspechy zaslané dodatočne, t.j. po 24. februári 2020. 
Akékoľvek ďalšie významné výsledky a úspechy budú môcť uchádzači a uchádzačky o grant prezentovať v 2. kole, 
t.j. na osobnej prezentácii pred odbornou porotou.  
 
 

Udelenie finančného príspevku (grantu) víťazom a vyúčtovanie nákladov 

  
Udelenie finančného príspevku víťazom je podmienené uzatvorením písomnej zmluvy so Stredoeurópskou nadáciou. 
Príspevok bude poukázaný na bankový účet víťaza (resp. jeho zákonného zástupcu) v dvoch splátkach. Prvá splátka 
vo výške 70% finančného príspevku bude prevedená na príslušný bankový účet najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy, 
druhá splátka vo výške 30% bude prevedená po kompletnom vyúčtovaní a zdokladovaní všetkých výdavkov, na ktoré boli 
použité prostriedky z finančného príspevku. Udelenie finančného príspevku je podmienené poskytnutím ďalších osobných 
údajov (rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť) za účelom plnenia zákonných povinností 
Stredoeurópskej nadácie vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred 
financovaním terorizmu. 
 

Spracúvanie osobných údajov  
 

- Meno, priezvisko, vek, bydlisko, oblasť činnosti, ktorej sa podporení uchádzači venujú, ich úspechy a aktivity môžu 
byť zverejnené v materiáloch Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a. s. (napr. výročná správa), 
na webovej stránke programu www.tne.sk, na sociálnych sieťach Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti 
SLOVNAFT, a. s., ako aj v externých regionálnych a celoslovenských médiách za účelom propagácie programu 
a vybraných uchádzačov.  

- Počas finálového kola sa budú vyhotovovať fotografické a video záznamy z jednotlivých osobných prezentácií 
uchádzačov, ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.tne.sk, www.slovnaft.sk, sociálnych sieťach, 
prípadne v ďalších médiách. Záznamy môžu byť použité pre účely informovania o príprave budúcich ročníkov 
programu. 
 
 

Podrobné informácie v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie“) o spracúvaní vašich osobných údajov sú 
uvedené v samostatnom dokumente (kliknite TU).  
 
 
 
 
 

http://www.tne.sk/
http://www.tne.sk/
http://www.slovnaft.sk/
https://www.tne.sk/wp-content/uploads/2020/01/Ochrana_osobnych_udajov_TNE_2020.pdf
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Všeobecné ustanovenia 
 
 
Na udelenie grantu nie je právny nárok. Akékoľvek vymáhanie zmeny rozhodnutia poroty súdnou cestou je 
vylúčené. 
 
Vyhlasovatelia programu „Talenty Novej Európy“ si vyhradzujú právo meniť podmienky a čas trvania programu, 
o čom budú informovať prostredníctvom webovej stránky programu. Vyhlasovatelia programu si tiež vyhradzujú 
právo neprideliť grant žiadnemu z prihlásených uchádzačov.  
 
Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za akúkoľvek svoju činnosť na webovej stránke programu.  
 
Vyhlasovatelia programu nezodpovedajú za žiadne škody vzťahujúce sa na používanie webovej stránky, programu, 
nemožnosť jej používania alebo jej nefunkčnosť z akékoľvek dôvodu (ako napr. oneskorený prenos informácii, 
poruchy systému, neoprávnené zásahy tretích osôb a pod.).  

 


